
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z § 68 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. -  Regulamin urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. poz. 1141), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego 

dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 

1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

|lmię (imiona): Tomasz Krzysztof_____________________________________
Nazwisko: Mucha
Stanowisko służbowe: sędzia Sądu Okręgowego
Przydział do wydziału lub wydziałów: II Wydział Karny, Sekcja do Spraw 
Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Pełnione funkcje: Rzecznik Prasowy, Przewodniczący II Wydziału Karnego -  
Kierownik Sekcji do Spraw Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem 
Orzeczeń Karnych
Reguły przydziału spraw:
-100 % wpływu wszystkich spraw wnoszonych do Sekcji do Spraw Penitencjarnych 
i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych rejestrowanych w rep. Kzw 
przydzielanych w ramach SLPS oraz rejestrowanych w wykazach Kow, Pen i innych 
przewidzianych dla spraw w postępowaniu wykonawczym przydzielanych według 
alfabetycznej listy sędziów (w sprawach z wykazu Kow po 15 kolejno 
zarejestrowanych spraw odrębnie dla Zakładu Karnego w Dębicy i dla Zakładu 
Karnego w Rzeszowie). Poza kolejnością przydział sprawy następuje tylko w razie 
potrzeby jej niezwłocznego rozpoznania, powodując pominięcie w przydziale 
pierwszej sprawy z danej kategorii.
- wykonywanie nadzoru penitencjarnego, w tym przeprowadzanie wizytacji i 
lustracji w jednostkach penitencjarnych, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 
w jednostkach policji i PDOZ i ZOZ w Dębicy Oddział Psychiatrii Sądowrej 
w Straszęcinie w sprawach przydzielonych bądź według kolejności wpływu spraw, 
gdy zachodzi konieczność podjęcia czynności nadzorczych.
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału 
w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn 
zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości 
(podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):

Zasady zastępstw:
Przewodniczącego Wydziału zastępuje w razie jego nieobecności lub niemożności 
podjęcia czynności sęctzia orzekający w I instancji wg harmonogramu zastępstw lub 
na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w 
zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.



Kierownika Sekcji do Spraw Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem 
Orzeczeń Karnych zastępuje pierwszy z listy sędzia orzekający w sekcji, a w razie 
jego nieobecności kolejny sędzia z listy przydzielonych do Sekcji według porządku 
alfabetycznego, w innych szczególnych sytyacjach wg zasad określonych w 
zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.
Zastępowany w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów 
rodzinnych, koordynatorzy):
-  kieruje pracami Wydziału II Karnego i Sekcji do Spraw Penitencjarnych 

i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
-  pełni dyżury zgodnie z planem dyżurów,
-  w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie 

Przewodniczącego Wydziału rozpoznaje sprawy należące do kompetencji II 
Wydziału Karnego bez referatu jak i z referatem,

-  w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie 
Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego 
Odwoławczego bez referatu,

-  orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,
-  orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,
-  wykonuje czynności w sprawach z rep. K oraz wykazu Kop. Ko i Kp aż do ich 

zakończenia, które w ramach dotychczasowego przydziału spraw w II Wydziale 
Karnym znalazły się w referacie przed 1 stycznia 2020 r. i nie zostały zakończone,

-  niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone jej przez 
Prezesa Sądu Okręgowego.

(data)
Tadeusz Strzyż


